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Aanvraagformulier projecten thematisch of lokaal programma 
Dit is het aanvraagformulier voor projecten binnen het thematische of lokale programma. Na 
indiening van een project d.m.v. dit formulier zal de beoordelingscommissie een advies 
geven aan het bestuur van Nationaal Programma Groningen. Het bestuur beslist uiteindelijk 
over (eventuele) toekenning van middelen. Wij zullen je zoveel mogelijk op de hoogte 
houden van de verschillende stappen in dit proces. 
 
Indien er nog vragen zijn, dan kan je contact opnemen met je programmamanager, of met 
Ingrid Dragtstra. Zij is te bereiken via: ingrid@NationaalprogrammaGroningen.nl of 
06-21841912 

 

1. Contactinformatie 
 

Contactpersoon bij de gemeente/provincie: 

Naam: Joost de Graaf 

Emailadres: Joost.de.graaf@groningen.nl 

Telefoonnummer: 06 110 35 110 

    

Eventueel bij de aanvraag betrokken primaire partner: 

Naam organisatie:  

Rol organisatie:  

Naam contactpersoon:  

Emailadres contactpersoon:  

Telefoonnummer contactpersoon:  

    

Welke partners zijn eventueel secundair betrokken bij de aanvraag 

Namen organisaties Rol/verantwoordelijkheid van organisatie 

Vooruitgeschoven posten uit Sint Annen Mee denken en beoordelen  

Vooruitgeschoven posten uit Wittewierum Mee denken en beoordelen 

Naam project: 

Budgetten voor uitvoeren dorpsagenda’s  

    

Projectcode 

N.t.b. Deze waarde wordt ingevuld door het programmabureau 
  

Versie van het formulier: 1 

    

Check: Foto meegestuurd? nee 

mailto:ingrid@NationaalprogrammaGroningen.nl
mailto:Joost.de.graaf@groningen.nl
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Vooruitgeschoven posten uit Winneweer Mee denken en beoordelen 

Vooruitgeschoven posten uit Lellens Mee denken en beoordelen 

Vooruitgeschoven posten uit Ten Boer Mee denken en beoordelen 

Vooruitgeschoven posten uit Garmerwolde Mee denken en beoordelen 

Vooruitgeschoven posten uit Thesinge Mee denken en beoordelen 
 

2. Inhoud en randvoorwaarden 
 

2a) Projectbeschrijving 

Geef een korte omschrijving van het project, inclusief de doelstelling (max 600 
woorden) 

Met de budgetten voor het uitvoeren van de dorpsagenda’s Ten Boer, Thesinge, Garmerwolde, Sint 
Annen, Winneweer, Lellens en Wittewierum laten wij inwoners regie voeren over hun eigen 
leefomgeving. De dorpsagenda’s bevatten projecten uit de volgende prioritaire thema’s: meedoen, 
zingeving, talentontwikkeling, positieve gezondheid en prettig wonen.  
 
Onder prettig wonen verstaan wij onder andere dat de nodige voorzieningen aanwezig zijn in de 
dorpen. Denk hierbij aan het opplussen van de openbare ruimte of een school en/of dorpshuis. 
Plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, iets kunnen doen voor de buurt en voor elkaar en 
waar formele en informele ondersteuning met elkaar verbonden zijn. Meedoen, zingeving en het 
versterken van de sociale basis liggen hieraan ten grondslag. Hierbij horen ook plekken waar 
bewoners en professionals samen in gesprek gaan over de ontwikkeling van de dorpen, zodat het 
dorp van de inwoners is en blijft. Voor de dorpen Ten Post en Woltersum zijn reeds budgetten 
toegekend om bovenstaand doel te bereiken. Met deze aanvraag willen wij ook in Ten Boer, 
Thesinge, Garmerwolde, Sint Annen, Winneweer, Lellens en Wittewierum kunnen inzetten op het 
versterken van de sociale basis.  
 
Met deze aanvraag zetten wij kracht bij aan de uitvoering van de dorpenagenda’s. in 2016 is gestart 
om met een iteratief proces de dorpsagenda’s op te stellen. Deze agenda’s worden momenteel 
geactualiseerd aan de hand van de Groninger Aanpak: co-creatie waarbij alle deelnemers middels 
een voortdurende dialoog invloed hebben op het proces en de resultaten daarvan. Tevens wordt de 
Stem van Groningen ingezet. Dit is een online platform waarop bewoners op een laagdrempelige 
manier kunnen participeren en meebeslissen. Dit resulteert in een concrete projectenlijst van en voor 
de dorpen. Projecten uit de dorpsagenda’s die passen binnen ons lokaal programmaplan willen wij tot 
uitvoering brengen met middelen van het Nationaal Programma Groningen. Middels de Stem van 
Groningen kunnen bewoners de voortgang van hun ideeën en plannen ook blijvend volgen.  
 
Doelstellingen: 
- Lokale ideeën en initiatieven vanuit de samenleving aanjagen en mogelijk maken; 
- De budgetten voor het uitvoeren van de dorpsagenda’s werken als katalysator voor nieuwe ideeën 
en initiatieven; 
- Talentontwikkeling stimuleren, in de uitvoering is speciale aandacht voor jongeren (opleiding en 
ontwikkeling); 
- Koesteren van de functie van de dorpshuizen, verenigingen: inloop, ontmoeting, activering, en 
broedplaats voor bewonersactiviteiten en -initiatieven. Waar mogelijk worden samen met eventuele 
cofinanciering duurzaamheidsmaatregelen uitgevoerd bij de accommodaties; 
- Ondersteunen van activiteiten die helpen om door de versterkingsoperatie heen te komen en de 
balans in de dorpen te behouden. We zien hier samenwerking met Groninger Dorpen en het Loket 
Leefbaarheid; 
- Het mooier maken van de kernen van onze dorpen; 
- Per dorp samen met de inwoners een realistische en doelmatige uitvoeringsagenda maken waar het 
dorp zelf mee aan de gang kan. Als gemeente faciliteren wij de initiatieven die omschreven zijn in de 
geactualiseerde dorpsagenda; 
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De budgetten voor het uitvoeren van dorpsagenda’s kunnen meerjarig ingezet worden om de sociale 
basis, de openbare ruimte van de kernen en de brede welvaart de versterken. Voor de uitvoering 
vragen wij uit programmalijn 2 en 4 van ons lokaal programmaplan middelen aan. De volledige € 2 
miljoen uit programmalijn 2: versterken sociale basis en € 500.000 uit programmalijn 4: aantrekkelijke 
leefomgeving voor dorp en stad. Waarbij wij concreet doelen op de budgetten voor het uitbreiden van 
wandel- en fietspaden: de dorpsommetjes. Dit is een onderwerp wat bij ieder dorpsgesprek als 
concreet thema naar voren komt. Door deze middelen beschikbaar te stellen via de budgetten voor 
het uitvoeren van de dorpsagenda’s hebben de inwoners regie op de totstandkoming en uitvoering 
van deze wandel- en fietspaden, wat bijdraagt aan een positieve gezondheid.  
 
Dorpsommetjes dragen bij aan de positieve gezondheid van inwoners door mooie en goede 
wandelroutes aan te bieden. Steeds meer wordt het belang van elke dag minimaal 30 minuten 
bewegen onderkend voor langer gezond leven. Wandelen is daarbij een van de meest gezonde 
bezigheden 
 
Voor deze dorpsommetjes is inmiddels een projectgroep gestart die bezig is met het inventariseren en 
het samenvoegen van de initiatieven uit de dorpen.  
Met deze dorpsommetjes bieden wij bewoners de kans om dorpsommetjes in hun dorp aan te leggen. 
Het gaat om wandelpaden die recreatief gebruikt kunnen worden door de bewoners, maar ook samen 
kunnen leiden tot een groter netwerk aan recreatieve wandelpaden, wat kan leiden tot toeristisch 
gebruik van de ommetjes. Tevens zijn hier mogelijkheden om plekken om te ontmoeten toe te voegen.  
 

Welke concrete resultaten worden nagestreefd? (max 600 woorden, tip: maak 
gebruik van bullets) 

• In dorpen voelen bewoners zich sterker verbonden met elkaar; 

• De Groninger Aanpak leidt tot eigenaarschap onder de bewoners: De uitvoeringsagenda is de 
uitvoeringsagenda van de dorpen zelf; 

• Het maken van een realistische uitvoeringsagenda per dorp en het uitvoeren van projecten en 
activiteiten uit deze uitvoeringsagenda’s die bijdragen aan de doelstellingen in ons lokaal 
programmaplan; 

• De leefbaarheid en sociale cohesie in de dorpen zijn substantieel toegenomen.  
 

Welke concrete activiteiten worden uitgevoerd? (max 600 woorden tip: maak 
gebruik van bullets) 

• In navolging van het actualiseren van de dorpenagenda’s wordt hier uitvoering aan gegeven in 
samenwerking met de bewoners; 

• Per dorp worden projecten samen met het dorp tot uitvoering gebracht; 

• Het faciliteren en ondersteunen van lokale groepen inwoners of andere organisaties uit de 
dorpen bij het uitvoeren projecten. 

 
Nb. In de geactualiseerde concept-dorpsagenda’s worden voor alle dorpen concrete projecten 
voorgesteld om uit te voeren. De dorpsbewoners kunnen zich daarover in de komende 
weken/maanden uitspreken in gesprek met ons. Dan wordt per dorp een concreet 
uitwerkingsprogramma opgesteld dat met het budget gerealiseerd kan worden. Een netwerk van 
dorpsommetjes/wandel-fietsroutes is daar in elk geval onderdeel van. Wij willen deze dorpsagenda’s 
jaarlijks actualiseren.  
 

Wat draagt dit project extra bij bovenop het reguliere beleid? Wat is de 'plus'? 
(max 300 woorden) 

Met deze middelen van het Nationaal Programma Groningen is er naast het reguliere budget een 
groter budget beschikbaar om hun initiatieven te ondersteunen. Dit betekent dat de schaal en omvang 
van de projecten aanzienlijk vergroot wordt. Er is dus met deze middelen aanzienlijk meer mogelijk 
dan enkel bij het reguliere beleid. Ter illustratie: momenteel is er jaarlijks ca. € 300.000 gebiedsbudget 
en daarnaast middelen vanuit verschillende programma’s beschikbaar. Met middelen vanuit het 
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Nationaal Programma Groningen is dat een impuls van € 2.500.000. Een serieuze plus om projecten 
en initiatieven grootschaliger op te pakken.  
 
Wij stellen nu samen met de bewoners een geactualiseerde dorpsagenda op. Dit gebeurt op 
verschillende manieren en met zo veel mogelijk groepen inwoners. Via de Stem van Groningen bieden 
wij het gehele dorp de mogelijkheid om hun stem te laten horen en dus te participeren. 
 
Via de budgetten voor het uitvoeren van de dorpsagenda’s krijgen dorpen zelf regie op de inhoud en 
uitvoering van de projecten in de dorpsagenda’s. Met beschikbaar gestelde middelen vanuit Nationaal 
Programma Groningen kan de lokale zelfstandigheid structureel vergroot worden en kan een dorp zelf 
meebeslissen over welke burgerinitiatieven ondersteund worden.  
 
Ook kan met betrekking tot de dorpsommetjes een plus gerealiseerd worden omdat er een 
beweegtoestellen aangelegd zijn in Ten Boer. Deze combinatie draagt bij aan een positieve 
gezondheid.  
 
Tenslotte zorgen wij ervoor dat de initiatieven bijdragen aan het grotere geheel. Dus in het geval van 
de dorpsommetjes bekijken wij de mogelijkheden voor het opschalen van het initiatief. Zo wordt een 
bijdrage aan het grotere geheel geleverd door te zorgen voor een groter netwerk aan wandel- en 
fietspaden waar toeristische plekken, plekken om te ontmoeten en educatieve plekken aan gekoppeld 
kunnen worden. 
 

Planning 

 

Planning: Geef aan in welke maand (en jaar) de volgende fases starten: 

1. Voorbereidende fase Q1 2021 

2. Begin van de realisatiefase Q3 2021 

3. Midden van de realisatiefase Q2 2026 

4. Einde van de realisatiefase Q1 2031 

5. Project afgerond Q2 2031 

6. Project afgerond en geëvalueerd Q4 2031 
 

Wat is de locatie van het project? (Postcodegebied) 

- 9796 (Sint Annen)  
- 9792 (Wittewierum) 
- 9793 (Winneweer) 
- 9794 (Lellens) 
- 9790 – 9791 (Ten Boer) 
- 9798 (Garmerwolde) 
- 9797 (Thesinge)  

 
Gebied Ten Boer met uitzondering van Woltersum en Ten Post. Voor deze dorpen zijn reeds middelen 
beschikbaar gesteld.  
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2b) Integraliteit 
 
 

Om inzicht te krijgen in de mate waarop dit project bijdraagt aan de 4 ambities uit het 
programmakader, wordt gevraagd om 100 punten te verdelen over de 4 ambities.  

Economie 10 

Werken en Leren 20 

Leefbaarheid 60 

Natuur en Klimaat 10 

 
Zorg ervoor dat het totaal optelt tot 100 punten en dat er aan minimaal één 
ambitie meer dan 30 punten zijn toegekend. Totaal = 100 

  

 

Licht per ambitie toe hoe waarom het project wel/niet bijdraagt aan een 
bepaalde ambitie: 

 

Economie (max 300 woorden): 

De middelen voor dit project zijn gericht op het versterken van de sociale basis. Hierbij wordt indien 
mogelijk een economische impuls gegeven door bijvoorbeeld wandel- en fietspaden te koppelen aan 
lokale ondernemers die hun producten kunnen verkopen (boeren) of tentoonstellen (kunstenaars) 
langs deze routes. Daarnaast biedt de aanwezigheid van een aantrekkelijk fiets- en wandelnetwerk en 
de cultuurhistorie interessante opties qua toerisme. Het gebied heeft bijvoorbeeld vier voormalige 
kloosterterreinen in Thesinge, Ten Boer, Sint Annen en Wittewierum. Inwoners zijn trots op deze 
geschiedenis en zouden hier graag meer aandacht voor genereren door bijvoorbeeld de zichtbaarheid 
te vergroten en via informatieborden.  

Werken en leren (max 300 woorden): 

Voor deze ambitie liggen kansen in het onderhoud en beheer van de uit te voeren plannen. 
Grotendeels zullen deze taken aan de bewoners gekoppeld worden, maar indien hier gaten vallen 
worden deze gedicht worden met bijvoorbeeld werk- en leertrajecten of participatiebanen. Maar ook bij 
het aanleggen van de initiatieven wordt een koppeling gemaakt met stages, werk- en leertrajecten en 
participatiebanen.  
Tevens is er de mogelijkheid om educatieve doeleinden te koppelen aan de dorpsommetjes. 
Bijvoorbeeld met historische verhalen voor kinderen.  

Leefbaarheid (max 300 woorden): 

Het project gaat met name over het verbeteren van de leefbaarheid, omdat inwoners zelf meer regie 
nemen over hun leefomgeving. Vanuit de beschikbaar gestelde middelen kunnen dorpen zelf lokale 
initiatieven ondersteunen, die bijvoorbeeld de sociale cohesie en leefbaarheid in een dorp versterken 
of bijdragen aan positieve gezondheid. De initiatieven kunnen divers zijn en bijvoorbeeld ook over de 
thema’s economie, werken en leren of natuur en klimaat of combinaties daarvan gaan. Door deze 
budgetten voor het uitvoeren van de dorpsagenda’s gaat de kwaliteit van de fysieke omgeving 
structureel omhoog, verbetert de ervaren leefbaarheid en krijgt de algemene leefbaarheidsscore van 
de dorpen een impuls.  

Natuur en klimaat (max 300 woorden): 

Bij lokale initiatieven zullen wij altijd de koppeling zoeken met het vergroenen en het klimaatbestendig 
maken van de omgeving. Dit draagt bij aan de ambitie Natuur en Klimaat. Bijvoorbeeld met het 
biodiverser maken van de leefomgeving. Hiervoor ligt een mooie kans bij het aanleggen van de 
dorpsommetjes.  
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2c) Participatie: 

Op welke manier zijn inwoners/stakeholders betrokken bij de voorbereiding 
van deze aanvraag? (max 300 woorden) 

De bewoners zitten aan het stuur. In gesprekken met bewoners en ook vanuit Toukomst merkten wij 
dat er veel ideeën leven in gebied Ten Boer. De dorpsvisies opgesteld in 2016 gelden hierbij als basis. 
In voortdurende dialoog wordt met hen de dorpsagenda c.q. projectenlijst geactualiseerd en 
opgeleverd voor hun dorp. Deze wordt samen met de bewoners in uitvoering gebracht. Het zijn 
projecten van de bewoners. Met deze budgetten willen wij de uitvoering hiervan mogelijk maken.  
 
Bij het opstellen van deze agenda’s zijn meerdere inhoudelijke gesprekken gevoerd met bewoners 
van de verschillende dorpen. Hieruit is een longlist ontstaan die wordt/is gepubliceerd op het online 
platform Stemvan.Groningen.nl. Dit platform heeft haar waarde reeds bewezen bij verschillende 
bewonersinitiatieven in Haren en de Oosterparkwijk in de stad. Het biedt alle bewoners de 
mogelijkheid om hun mening te geven en te participeren. Vragen en antwoorden kunnen worden 
gegeven en discussies kunnen worden gevoerd in deze laagdrempelige online omgeving. Wij 
faciliteren hierbij en beantwoorden waar nodig vragen. Vervolgens wordt een totale geactualiseerde 
projectenlijst opgeleverd. Met een groep betrokken bewoners wordt hier een check op gedaan, 
geprioriteerd (mogelijk al online gedaan) en een haalbaarheidscheck gedaan samen met de 
gemeente. Hierna kunnen de realiseerbare projecten in uitvoering worden gebracht. Voor de 
realiseerbare projecten die binnen ons lokaal programmaplan vallen vragen wij nu dus middelen aan. 
Vervolgens kunnen bewoners de stand van zaken van de door hun ingediende ideeën en plannen ook 
blijven volgen op het platform. 
 
Om ervoor te zorgen dat de middelen juist ingezet worden en redelijk worden verdeeld per dorp, 
zetten wij spelregels op voor de verdeling en uitkering van de middelen vanuit het Nationaal 
Programma. Welke projecten uiteindelijk gefinancierd worden, wordt samen met de inwoners bepaald.  
 

Welke rol hebben inwoners/stakeholders bij de uitvoering van dit project? (max 
300 woorden) 

Bewoners zullen samen met de gemeente de uitvoering van deze projecten die binnen ons lokaal 
programmaplan vallen, oppakken. Waar mogelijk zullen de bewoners de regie pakken en de uitvoering 
op zich nemen. De gemeente faciliteert hen en biedt middelen, inhoudelijke kennis en 
organisatiekracht. 

2d) Toekomstbestendigheid 

Hoe draagt dit project bij aan het toekomstperspectief voor Groningers? 
Benoem de effecten op de lange termijn. (max 300 woorden) 

Deze budgetten voor het uitvoeren van de dorpsagenda’s bieden de mogelijkheid om zelf regie te 
voeren over de eigen leefomgeving. Zelf regie voeren over je leven en je leefomgeving maakt je meer 
betrokken en gezonder. Dat is het uitgangspunt van positieve gezondheid. Het vergroot je 
eigenwaarde omdat je deel uitmaakt van een sociale structuur. Het versterkt de sociale cohesie in de 
dorpen. De mens is een sociaal wezen en heeft hier dus behoefte aan. Het project vergroot de 
zelfregie op de leefomgeving. Met deze budgetten voor het uitvoeren van de dorpsagenda’s kunnen 
inwoners laagdrempelig hun leefomgeving verbeteren. Het doel is om een bijdrage te leveren aan het 
versterken van de welvaart en het welzijn van de inwoners van de dorpen. Om dit doel daadwerkelijk 
te kunnen behalen en de sociale cohesie voor de lange termijn te kunnen verbeteren, focussen wij op 
projecten die de sociale cohesie voor de lange termijn bevorderen. Bijvoorbeeld bij de dorpsommetjes 
bekijken wij de mogelijkheden om plekken om te ontmoeten toe te voegen, bijvoorbeeld in de vorm 
van picknicktafels. 
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Wat is ervoor nodig om deze lange termijneffecten te borgen? Bijv. onderhoud, 
vervangingskosten, etc. (max 300 woorden) 

Onderhoud en continuïteit van de projecten. De nadruk bij de projecten ligt op het eigenaarschap van 
de bewoners. Voor bijvoorbeeld onderhoud wordt in eerste instantie gekeken hoe bewoners dit zelf op 
kunnen pakken. Mocht hierbij hulp nodig zijn, dan kan de gemeente kijken of hier assistentie bij kan 
plaatsvinden. Daarnaast is het noodzakelijk om lange termijn doelen bij de projecten in het 
achterhoofd te houden en mee te nemen. Om bijvoorbeeld de lange termijneffecten van de 
dorpsommetjes te waarborgen zoeken wij de combinatie met plekken om te ontmoeten. 
 

2e) Proportionaliteit 

Waarom is dit project de meest efficiënte, effectieve en doelmatige manier om 
de beoogde resultaten te behalen? (max 300 woorden) 

Het project legt de regie over de leefbaarheid neer daar waar de leefbaarheid het meest direct wordt 
ervaren. Inwoners weten zelf het beste welke initiatieven aan de leefbaarheid in hun dorp bijdragen. 
Wij willen de inwoners een grote rol geven in de afweging welke lokale initiatieven al dan niet met 
middelen uit de budgetten voor het uitvoeren van de dorpsagenda’s ondersteund worden. Dat 
vergroot het gevoel van eigenaarschap en de sociale cohesie in de dorpen. 
 
Hierbij maken wij een kanttekening dat niet alles kan. Wij houden samen met de inwoners de regie 
over het totale budget en houden in de gaten dat de verdeling over de dorpen realistisch blijft. 
Hiervoor zullen wij spelregels opstellen. 

2f) Samenhang 
 

Welke koppelkansen zijn te behalen? Denk daarbij aan samenhang met andere 
projecten uit lokale en thematische programma's, maar ook aan initiatieven 
buiten Nationaal Programma Groningen. (max 300 woorden) 

De budgetten voor het uitvoeren van de dorpsagenda’s maken onderdeel uit van de integrale aanpak 
gebiedsgericht werken en levert voornamelijk een bijdrage aan het versterken van de sociale basis in 
de dorpen. Het kent een sterke samenhang met de andere programmalijnen uit ons lokaal plan om de 
leefbaarheid en welvaart te stimuleren. Bijvoorbeeld het uitbreiden van het fiets- en wandelnetwerk, 
het bieden van een kwaliteitsimpuls in sport, recreatie en ontmoeting en klimaatmaatregelen.  
 
Binnen ons reguliere beleid zien we mogelijkheden om de dorpsommetjes te combineren met de 
sportcontainers. Dit zijn containers met sportattributen welke op plekken worden neergezet bij wijze 
van een proef op plekken waar initiatiefnemers graag sportfaciliteiten zouden willen hebben. Deze 
containers kunnen perfect gecombineerd worden met de dorpsommetjes. Hiermee kan de behoefte 
gepeild worden.  
 
Verder zien we samenhang met het Loket Leefbaarheid en het Impulsloket waar de budgetten voor 
het uitvoeren van de dorpsagenda’s een hefboom in kunnen vormen. We willen de ervaringen en 
resultaten van ons programma delen met en leren van onder andere de gemeente Oldambt. Zij 
werken aan een lokaal stimuleringsfonds.  

Welke concrete stappen worden ondernomen om maximale samenhang te 
realiseren? (max 300 woorden) 

Met de betrokken inwoners en organisaties zullen we komende jaren regelmatig overleggen waar 
koppelkansen liggen voor nieuwe initiatieven en ideeën, ook i.r.t. het proces rond de budgetten voor 
het uitvoeren van de dorpsagenda’s. Verder zullen we regelmatig met andere gemeenten werksessies 
organiseren om ervaringen over dit project te delen. 
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2g) Risico's 

Wat zijn de belangrijkste risico's bij de uitvoering van het project? (max 300 
woorden, tip: maak gebruik van bullets) 

• Verschillende belangen en verschillende machtsposities tussen actoren;  

• Gebrek aan de mogelijkheid/tijd/capaciteit om zelf de regie te voeren in de dorpen; 

• Verschil in verwachtingen. Deze zullen duidelijk gemanaged moeten worden; 

• Te lange discussie tussen inwoners waar bewoners zelf moeilijk uitkomen. Het dorp bepaalt 
het tempo 

 

Zijn er risico's met betrekking tot staatsteun, strijdigheid met vingerend beleid 
en verkrijgen van vergunningen? (max 300 woorden) 

Nee. Deze zijn bepaald door de gemeente en zullen ook voor deze projecten gelden. 

Met welke maatregelen zullen deze risico's beheerst worden? (max 300 
woorden, tip: maak gebruik van bullets) 

• Duidelijke communicatie naar inwoners; verwachtingsmanagement; 

• Goede ondersteuning bij het proces, zowel in de voorbereiding als in de uitvoering; 

• Duidelijke rolverdeling 
 

3) Communicatie 

Projectomschrijving voor communicatiedoeleinden (max 200 woorden) 

Met de budgetten voor het uitvoeren van de dorpsagenda’s Ten Boer, Thesinge, Garmerwolde, Sint 
Annen, Winneweer, Lellens en Wittewierum laten wij inwoners regie voeren over hun eigen 
leefomgeving. De dorpsagenda’s bevatten projecten uit de volgende prioritaire thema’s: meedoen, 
zingeving, talentontwikkeling, positieve gezondheid en prettig wonen.  
 

Hoe wordt door de aanvrager en/of betrokken partners gecommuniceerd over 
het project? (max 200 woorden) 

De communicatie gebeurt voorlopig vanwege corona voornamelijk digitaal. Dit verloopt tot nu toe goed 
en soepel. Met een groep actieve bewoners zijn de dorpsagenda’s geactualiseerd en middels een 
nieuwsbrief en onze website zullen de overige bewoners geïnformeerd worden over het bestaan van 
de Stemvan.Groningen.nl plus het feit dat zij allemaal online kunnen participeren. Verder 
communiceren wij via onze eigen website versterkenenvernieuwen.groningen.nl. 
 

4) Financieel 

Wat is de gevraagde bijdrage vanuit Nationaal Programma Groningen 

Bedrag excl. BTW nnb 

BTW bedrag, welke compensabel is via het BCF   

BTW bedrag, welke niet-compensabel is via het BCF   

Totale gevraagde bijdrage vanuit Nationaal Programma Groningen 
 € 2.500.000  

    

Cofinanciering: € nnb  

    

mailto:versterkenenvernieuwen@groningen.nl
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Totale financiële omvang van dit project:  € nnb -  

    

Check: Voeg begroting toe bij punt 6.    

 

Wat dragen onderstaande partners bij (bijv. financiële middelen, uren, projectondersteuning, etc.) 

Bijdrage aan het project Naam organisatie 

Uren 

Bewoners Sint Annen 

Uren 

Bewoners Ten Boer 

Uren 

Bewoners Garmerwolde 

Uren 

Bewoners Lellens 

Uren 

Bewoners Winneweer 

Uren 

Bewoners Wittewierum 

Uren 

Bewoners Thesinge  

 

5. Monitoring & evaluatie 
 

Aan de hand van welke concrete indicatoren kan na afronding van het project getoetst worden of 
de resultaten zijn behaald? 

Indicator: Streefwaarde (indien mogelijk): 

Aantal ingediende initiatieven 100 

Aantal uitgevoerde initiatieven 15 per jaar 

Leefbaarheidsscore  

Ervaren leefbaarheid  

Sociale cohesie  
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Kwaliteit van de fysieke 
leefomgeving  

 

Zijn de benodigde gegevens voor monitoring & evaluatie beschikbaar? Zo niet, 
hoe wordt een gedegen monitoring & evaluatie geborgd? (max 150 woorden) 

Uiterlijk in 2026 peilen we in alle dorpen de mate waarin de afgesproken projecten uit de 
dorpsagenda’s zijn gerealiseerd, hoe tevreden de inwoners daarover zijn en of er inmiddels 
aanvullende of bijgestelde wensen leven. Op basis daarvan is herijking mogelijk. 
De resultaten hiervan publiceren we op onze website en zullen we delen met het programmabureau 

Zijn er herijkingsmomenten? Wat zijn de mogelijke gevolgen hiervan voor de 
uitvoering van het project en de meetbare resultaten? (max 150 woorden) 

Als er sprake is van te weinig deelname, gebrek aan continuïteit bij inwoners of te weinig regie zal dit 
project worden stopgezet en zullen de middelen terug vloeien in ons trekkingsrecht. Mocht dit 
gebeuren, dan zullen we goed evalueren welke aspecten hieraan ten grondslag liggen en wat we 
daarvan voor de toekomst kunnen leren.  
Gezien de honderden ideeën die zowel tijdens de eerste gesprekken voor het actualiseren van de 
dorpsagenda’s en vanuit Toukomst naar voren zijn gekomen, verwachten wij dat dit niet zal gebeuren. 

Hoe wordt gerapporteerd over (tussentijdse) uitkomsten? (max 150 woorden) 

Ons lokaal programmaplan wordt jaarlijks geactualiseerd en aangeboden aan het college en de raad. 
Ook wordt er (half)jaarlijks een rapportage opgesteld en gedeeld met het programmabureau. Hierin 
wordt de voortgang gerapporteerd, maar logischerwijs ook de tussentijdse uitkomsten.  

6. Begroting 
Als de aangevraagde middelen te veel zijn, zullen wij deze middelen laten terugvloeien in ons 
trekkingsrecht. Echter is de verwachting zeer klein dat dit gebeurt. Wij zien vele initiatieven ontstaan 
en zien veel mogelijkheden om deze middelen in te zetten.  
 
 

7. Ten slotte (max 300 woorden) 
 


